
 

          Mesto Kežmarok 

                            Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta konaného dňa 

02. 06. 2022 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ na  radnici (1. poschodie)  

 

Prítomní:  Ing. Janka Gantnerová - predsedníčka komisie reg. rozvoja 

   Ing. Karol Gurka 

   Mgr. Erika Cintulová 

   Marek Kollár  

Stanislav Čajka 

PhDr. Eleonóra Baráthová 

Milan Kaprál 

Marián Benko 

 

Ospravedlnený: PhDr. Andrej Zreľak 

      

Hostia:  Mgr. Bc. Jozef Matia 

   Ing. Gabriela Bodnárová 

   PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL. M. 

   

Zapisovateľka: Veronika Klukošovská 

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2. Overenie zápisnice z posledného zasadnutia komisie dňa 17. 03. 2022 

3. Informácia o prípravách 30. ročníka festivalu EĽRO 

4. Informácia o pripravovanom programe v rámci Letnej turistickej sezóny 2022 

5. Rôzne 

- Informácia o stave propagačných materiálov 

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod komisie privítala predsedníčka p. Gantnerová prítomných členov a hostí na zasadnutí 

komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta. 



 

 

2. Overenie zápisnice z posledného zasadnutia komisie dňa 17. 03. 2022 

 

V rámci overenia zápisnice z posledného zasadnutia komisie požiadala p. Gantnerová členov 

komisie o opravu zápisu podľa pripomienok predložených p. Soskovou a p. Miškovičom.                  

Po oboznámení sa s týmito pripomienkami členovia dané zmeny jednohlasne odsúhlasili.  

 

Následne v krátkosti p. Miškovič informoval prítomných o personálnej zmene na oddelení 

kultúry, komunikácie a propagácie, kde pracovný pomer ukončila p. Barbuščáková.  

 

 

3. Informácia o prípravách 30. ročníka festivalu EĽRO 

 

O prípravách 30. ročníka festivalu EĽRO v krátkosti informoval prítomných viceprimátor mesta 

p. Matia. Ozrejmil, že výbor EĽRA zasadal v pravidelných intervaloch 1-krát týždenne. 

Informoval tiež, že festival je momentálne pripravený už na 90 % a zvyšné drobnosti sa postupne 

doťahujú. Čo sa týka programu, večerný program v sobotu sa snažili nasmerovať tak, aby bol 

zameraný na všetky vekové kategórie.  

 

Zároveň vyjadril vďaku všetkým členom výboru EĽRO za ich prácu pri príprave festivalu aj 

napriek nepriaznivým šumom, ktoré tvrdili, že sa podujatie pripraviť tento rok nepodarí. 

 

Následne p. Matiu doplnila p. Cintulová, ktorá informovala, že gro festivalu budú tvoriť 

remeselníci a kultúra. Podotkla tiež, že p. Švedlárovi sa podarilo pritiahnuť na festival tohto roku  

skvelé slovenské súbory, ktorých repertoár prekračuje hranice Slovenska. Ako aj po minulé 

ročníky, tak aj tento rok sa na hrade uskutoční divadelné predstavenie Krvavé dejiny, a to 

v termíne od 06. – 09. 07. 2022. Témou predstavenia bude Odsun Karpatských Nemcov. 

Predpredaj lístkov na predstavenie plánujú spustiť už 15. 06. 2022. 

 

Kontaktoval ich tiež banícky spolok, ktorý chcel počas EĽRA vystúpiť s baníckymi piesňami. 

Danú požiadavku posunuli výboru EĽRO, kde sa dohodlo, že tento spolok vystúpi v meste 

v septembri.  

 

V rámci spolupráce a vyčlenenia finančných prostriedkov na podporu EĽRA v rámci OOCR 

požiadala p. Bodnárova o dohliadnutie na podpis zmluvy o poskytnutých finančných prostriedkov 

z OOCR a následne dodržanie propagácie a medializácie spolupráce. Ako OOCR sa do prípravy 

EĽRA zapoja najmä marketingovými aktivitami v printovej tlači  a on-line prostredí.  

 

 

 

 



 

 

 

Počas diskusie k téme EĽRO sa členovia komisie zaoberali aj nasledujúcimi bodmi: 

 

 účasť partnerských miest   

- čaká sa ešte na potvrdenie účasti z mesta Lanškroun 

            -  za mesto Přibram sa zúčastní EĽRa predseda komise zahraniční p. Martin Gerčák    

 Salaš u Franka  – nezúčastní sa tohto roku EĽRA 

 predpredaj vstupeniek - spustenie naplánované na 15. 06. 2022 

 návrh na vydanie nulovej bankovky 

 predaj dukátov – zabezpečené v rámci VPS 

 podkúvanie koní pri hrade, ktoré bude vykonávať p. Oravec 

 park pri soche I. Thökölyho – vytvorenie oddychovej zóny s lavičkami 

 banner EĽRO - umiestnený pri fontáne a na hrade s možnosťou do budúcna prelepovať 

tieto bannery podľa potreby 

 spustenie odpočtu dní do festivalu EĽRO na FB stránke mesta Kežmarok 

 informačné centrum pre remeselníkov -  priestor vytvorený v rámci budovy na Hlavnom 

námestí č. 3 pri MsP 

 výstava venovaná 30. ročníku EĽRA  -  uskutoční sa v priestoroch výstavnej siene 

Kežmarskej informačnej agentúry 

 ocenenie pre kráľa EĽRA – anjel v umeleckom prevedení, ktorého mestu darovalo 

Súkromná spojená škola Biela voda 

 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta opätovne vyjadrila 

podporné stanovisko k prenájmu priestorov na Hlavnom námestí č. 3, Kežmarok                        

pre p. Jurgovianovú. 

 

 

4. Informácia o pripravovanom programe v rámci Letnej turistickej sezóny 2022 

 

Členovia komisie v krátkosti informovali o pripravovaných akciách v rámci letnej sezóny: 

 

p. Cintulová 

 07.0 6. 2022 – uvedenie kníh p. Nory Baráthovej spojené s autogramiádou 

 05. 06. 2022 – Medzinárodný festival krojovaných bábik 

 09. – 10. 06. 2022 – Festival študentského remesla – lampášový sprievod 



 

 

 17. – 19. 06. 2022 – Európske dni archeológie 

 Sviatok kultúry a vzájomnosti – Karpatskonemecký spolok 

 06. – 09. 07. 2022 – Krvavé dejiny na hrade 

 koncert Lenky Filipovej 

 koncert Pavla Hammela 

 Stredoveký večer na Kežmarskom hrade 

- finančná podpora z PSK 

             - ohňová šou, ukážky dobových tancov, šerm, dobové špeciality 

 

V rámci múzea uskutočnili taktiež výberové konania na lektorov. Pracujú s nápadom vytvoriť 

cyklické podujatia v lete  určené pre rodiny s deťmi a taktiež večerné prehliadky hradu. 

 

p. Bodnárová 

- ako OOCR sa zúčastnili na výstavách a veľtrhoch v Prahe, Budapešti, Bratislave a Varšave 

- o plánovanej ceste do Budapešti – prezentácia o Kežmarku pre novinárov  

- o plánovanej infoceste poľských novinárov v Kežmarku 

- tohto roku sa zameriavajú hlavne na marketingové aktivity ako on-line kampaň či podpora 

podujatí, ktoré organizujú členovia OOCR 

- čo sa týka podujatí požiadala p. Miškoviča o zlepšenie toku informácii o podujatiach v meste 

Kežmarok, nakoľko to  akosi stagnuje 

- ako OOCR spolupracujú tiež s portálom Slovakia travel  

 

p. Čajka 

-  informoval o oceneniach získaných na pretekov v Michalovciach, Bardejov a plánovanej účasti 

na pretekov v Spišskej Novej Vsi 

 

p. Miškovič 

- v krátkosti informoval o podujatiach počas letnej sezóny: 

 bažant kinematogra 

 05. – 07. 08. 2022 – Fest Street Food 

 18. 06. 2022 – otvorenie letného kúpaliska  

 19. – 24. 07 – letné kino na hradnom nádvorí 

 Pondelky – kino v záhrade – hrad 

 Utorky – leto s knihou  - knižnica 

 Stredy – spievajúca fontána 



 

 

 Štvrtky – hýb sa v meste 

 Nedeľa – nedeľné rozprávkové popoludnia 

 

Program na kultúrne leto bude zverejnený v júlovom čísle novín Kežmarok. Postupne je 

zverejňovaný na sociálnych sieťach mesta ako aj na web. stránke mesta. Čo sa týka stránky 

visitkezmarok.sk plánujú aktualizáciu kultúrnych článkov a nahranie všetkých kultúrnych podujatí 

ešte pred letnou sezónou.  

 

Členovia komisie sa v rámci prípravy letnej sezóny zaoberali aj nasledujúcimi témami: 

 

 hlásnik v meste  – návrh zamestnať na dohodu hlásnika, ktorý by pozýval nielen turistov 

na akcie v meste príp. rozdával propagačné materiály 

 otváracia doba verejných toaliet – požiadavka zistiť aká je ich prevádzková doba 

 výlepné plochy na propagačné materiály  –  návrh umiestniť infostenu na zadnú stranu 

nového pódiu ak bude resp. osadenie ďalších výlepných plôch pri regionálnej tržnici 

 pódium – p. Miškovič informoval o jeho plánovanej demontáži 

 sochy anjela pri vstupe do mesta  - maketu vytvoril p . Kovaľ 

      – mesto hľadá projekt na spolufinancovanie danej aktivity 

 tabule osadené v parku pri tanku   

 stránka elro.sk  – členovia komisie sa zaujímali ako je to s právami k tejto stránke, ktorú 

vlastní súkromná osoba a s možnosťou  nárokovať si odstúpenie danej domény v prospech 

mesta 

 

 

5. Rôzne - Informácia o stave propagačných materiálov 

 

V rámci Kežmarskej informačnej agentúry p. Kollár informoval prítomných, že sú pripravený na 

sezónu a momentálne disponujú dostatkom propagačných materiálov. 

 

Za OOCR p. Bodnárová informovala členov o plánovanej dotlači materiálov Kežmarok a okolie 

v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. Vzhľadom na spoluprácu s Maďarskom členovia 

komisie navrhli vytvoriť aj maďarskú verziu týchto materiálov. Požiadali p. Miškoviča 

o zabezpečenie prekladu textov do maďarčiny v rámci spolupráce s maďarským konzulátom.  

 

Ďalej p. Bodnárová informovala o natáčaní programu Cyklotoulky s názvom Cesta okolo 

Belianskych Tatier, ktorý sa bude vysielať v auguste. Požiadala tiež o prelinkovanie QR kódov 



 

 

v rámci historickej cesty na novú web. stránku mesta, nakoľko v súčasnosti po zosnímaní QR 

kódu, kód odkazuje už na neplatnú web. stránku 

O ďalšej plánovanej dotlači a aktivitách v rámci mesta Kežmarok informoval prítomných                 

členov a hostí p. Miškovič: 

 

 Bedeker o meste Kežmarok – rieši sa počet kusov a následná tlač 

 Nemecko poľský leták DL – A4 – tlač zabezpečí Progrup 

 Polep zvonu EĽRA  – s návrhom prišiel p. Kollár, pričom polep zvonu by bol v hodnote 

200,-€ a realizáciu by zabezpečil p. Cehula – CEON 

- možnosť zahrnúť to do rozpočtu propagácie podujatia EĽRO 

 Partnerské mestá - išlo by o vytvorenie 2 stojanov na propagačné materiály pre partnerské 

mestá s rozmermi 1,5 m na výšku a 1 m na šírku 

- umiestnené by boli v Kežmarskej informačnej agentúre a na radnici mesta 

- k danému návrhu p. Kollár podotkol, že v Kežmarskej informačnej agentúre už takýto 

stojan pre propagačné materiály partnerských miest existuje 

- navrhol vytvoriť len banner, ktorý by sa nad tento banner umiestnil 

 výroba roll upov v rámci Mesta športu 

 výroba kalendáru EĽRO 2022 – formát A5 

 Dopravná výchova pre deti  - organizátorom je Mestská polícia Kežmarok 

 Banner pred Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra - v súčasnosti je na bannery umiestnené 

Mesto športu 

 

V rámci daného bodu p. Ganterová oboznámila členov komisie s návrhom úpravy VZN o dani 

z ubytovania. O tejto možnosti rokovala spolu s prednostkou, ktorú požiadala, aby v spolupráci 

s právnym oddelením pripravili návrh na zmenu platného VZN podľa vzoru VZN z roku 2014. 

Oslobodený od dane z ubytovania by touto úpravou boli: 

 

a) Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom a jeho sprievodca 

b) Oslobodenie vlastníka objektu na individuálnu rekreáciu – tento bod by v návrhu na zmenu 

vynechala 

c)  Osoby do veku 18 rokov 

d)  Študenti do 25 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolenia a sú ubytovaní 

v študentských domoch 

 



 

 

 

 

6. Záver 

 

Na záver zasadnutia p. Gantnerová poďakovala všetkým za účasť na komisii a popriala im 

príjemné a úspešné leto. Zároveň navrhla, aby sa najbližšie zasadnutie komisie nieslo v duchu 

vyhodnocovania toho, čo sa im ako komisii podarilo a čo nie, aby relevantné informácie vedeli 

posunúť komisii, ktorá príde po nich.  

 

 

 

 

 

 

  

  Ing. Janka Gantnerová     Veronika Klukošovská 

   predsedníčka komisie             zapisovateľka 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník:      

- členovia komisie 

- primátor mesta 

- zástupca primátora 

- Ing. Gabriela Bodnárová  

- PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL. M. 

 

 


